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بازخوانی بودجه

امر به تکمیل سامانه یکپارچه
اطالعات شرکت های دولتی
بردبار -درقانون بودجه امسال وزارت اقتصاد
مکلف شده حداکثر تا پایان خرداد ماه  ،سامانه
یکپارچه اطالعات شرکت های دولتی را تکمیل
کند و بر ایــن اســاس پرداخت هرگونه پــاداش
ساالنه به اعضای هیئتمدیره و مدیران شرکت
های مشمول این جزء طبق قانون و در ازای انجام
تکالیف قانونی شان خواهد بود.بر اساس جزء
یک بند «ه» از تبصره  2قانون بودجه  ،99وزارت
امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری
سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان
خردادسال 99سامانهیکپارچهاطالعاتشرکت
های دولتی را تکمیل کند .کلیه شرکت های
دولتی ،بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته
به دولــت همچنین شــهــردار یهــای شهرهای
با جمعیت باالی یک میلیون نفر و مؤسسات و
نهادهای عمومی غیردولتی مکلف اند ،در طول
سال  99به طور متناوب و هر سهماه یکبار برای
ثبت و بهروزرسانی اطالعات خود و شرکت ها
و مؤسسات تابعه و وابسته ،نظیر اطالعات پایه،
اطالعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند
ایــران) و مدیران ،بودجه و صــورت های مالی
و گــزارش های عملکردی در سامانه یکپارچه
اطالعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی
غیردولتی مستقر در وزارت امــور اقتصادی
و دارایـــی اق ــدام کنند.همچنین وزارت امور
اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی
به اطالعات سامانه مذکور را به صورت برخط
بــرای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیــوان
محاسبات کشور فراهم کند.
بر این اســاس پرداخت هرگونه پــاداش ساالنه
به اعضای هیئتمدیره و مدیران شرکت های
مشمول ایــن جــزء با رعایت مــاده ( )84قانون
الحاق برخی مــواد به قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت و نیز پرداخت هرگونه مزایا
به رؤسا و مدیران این شرکت ها از شهریورسال
 99منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است.
در غیر ای ـنصــورت پــرداخــت وجــوه مذکور در
حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی
محسوب میشود.

بازار خبر

ممنوعیت پذیرش وکالتنامههای
تنظیمی در زندان توسط بانکها
ایلنا -بــراســاس اع ــام اداره مــبــارزه بــا پول
شویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی
وکالتنامههای تنظیمی در زندان سند رسمی
محسوب نمی شــود و ارائــه خدمات بانکی به
نماینده به استناد وکالت نامه عادی مجاز نیست.

فلزات اساسی دوباره در بازار
جهانی جان گرفت
فارس -قیمت دیروز انواع فلزات اساسی در بازار
بورس لندن حکایت از افزایش شیب این نرخ ها در
روزهایاخیردارد.پیشازاینقیمتفلزاتاساسی
در پی شیوع کرونا با افت شدید مواجه شده بود ،اما
با برگشت برخی شرکتهای اقتصادی به فعالیت
دوباره،بهویژهدرچین،اینروندتغییرکردهاست.

ابالغقیمتمصوبکاالهایاساسی
فــارس -رئیس سازمان حمایت گفت :قیمت
مصوب انواع اقالم اساسی و مواد بهداشتی ابالغ
شده و در سامانه قیمت قرار دارد .نشانی سامانه
قیمت https://www.124.ir ،است.

 65درصد ذرت را آقای خاص
واردمیکند
فارس-عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک ایران
با اعالم وجود انحصار در واردات خــوراک طیور
گفت 65 :درصــد ذرت کشور را آقــای خاص که
نامشراهمهشنیدهاندواردمیکندکههمهآن ها
تراریختههستند.
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زنگ خطر بورس درباره رشد حبابی قیمت ها

نایب رئیس شرکت بــورس تهران با
اعالماینموضوعکهدرباره 75درصد
ازشرکتهایبورسرشدقیمتسهام
با عملکرد همخوانی نــدارد ،دربــاره
حبابیبودنبورستصریحکردکهاین
موضوعبههمهبازارقابلتعمیمنیست
امــا تعداد شرکت هــای حبابی زیاد
است .محمودرضا خواجه نصیری در
گفتوگوبامهرضمناشارهبهاتفاقات
مهمومثبتدربورسبراهمیتهدایت
نقدینگی و استمرار حضور افــراد در
بورس تاکید کرد اما نسبت به رشد بی
محابایقیمتبرخیشرکتهاهشدار
داد .وی در این باره گفت :بر اساس
مطالعات و بررسیهای صورت گرفته
رویسهامشرکتهایحاضردربورس

در سال  ،۹۸رشد قیمت  ۷۵درصد
شرکتهای بورس از نظر تعداد و ۵۵
درصدآنهاازنظرارزشباعملکرداین
شرکتهاهمخوانینداشتهاست.این
مقام مسئول با اشاره به  400شرکت
بــورســی توضیح داد کــه دربـــاره 98
درصدشرکتها،قیمتسهامشرکت
ها در سال ۹۸رشد کرده اما در مقابل
انتظار رشد ســودآوری و فروش آن ها
با این رشد قیمتی همخوانی ندارد
و عملکرد شرکت ها نتوانسته آن را
پوششدهد.نایبرئیسشرکتبورس
در تشریح تناسب رشد قیمتی سهام
یک شرکت با رشد فروش و سودآوری
آن گفت :به عنوان مثال در صورتی
که شرکتی در سال  ۹۸رشد قیمت

 ۲۰برابری را تجربه کرده و قیمت آن
امــروز  ۴۰برابر نسبت به کل فروش
ساالنه آن باشد  ،بدان معناست که اگر
این شرکت در  ۴۰سال آینده  ،رشد

رویآوردنبهروشهایعجیبدرآمریکابرایذخیرهطالیسیاه

رزرو واگن قطار برای ذخیره سازی نفت!
گزارشهاحکایتازآنداردکهتولیدکنندگان
نفت ،پاالیشگاه ها و تــاجــران به روش های
غیرمعمول روی آورده اند؛ نظیر ذخیره نفت
و سوخت در واگن های قطار در شمال شرق
آمریکایادرخطلولههایغیرقابلاستفاده.
▪تالش برای ذخیره سازی نفت در غار و
قطار

به گزارش فارس ،رویترز در گزارشی ضمن
اشـــاره بــه وضعیت بـــازار جهانی و ظرفیت
ذخیره سازی نفت نوشت :در آمریکا ،بیشتر
تانکرهایذخیرهسازیواقعدرساحلتوسط
پاالیشگاههای محلی که از واگنهای قطار
برای ذخیره نفت خام ،بنزین و دیزل استفاده
می کنند ،رزرو شــدهانــد .کرین وان بیک،
دالل بــازار تانکرهای ذخیره ســازی گفت:
«ما اکنون در حال کار کــردن روی عجیب و
غریبترین محلهای ذخیره سازی هستیم،
موقعیتهایمکانیواقعاسختوجاهاییکه
محدودیتهای عملیاتی وجود دارد ».ارینه
بارسامیان ،مدیر ارشد اجرایی تنک تایگر در
آمریکاهمگفتکهآمریکاهنوزفضاهایذخیره
سازی در مناطقی دارد اما مناطق متداول و
دارای ارجحیت در دسترس نیستند و فضای
خالیندارند.درحالیکهفشاربرصنعتنفت
آمریکا زیاد است و طبق خبرها ،بانک ها در
حالآمادهشدنبرایتملکشرکتهاینفتی

ورشکسته هستند ،ترامپدر توئیتر نوشت :
«ماهرگزنمیگذاریمصنعتنفتوگازآمریکا
ناامیدشود.منبهوزیرانرژیووزیرخزانهداری
دستور دادم طرحی را آماده کنند تا بتوان در
قالب آن به شرکتهای نفتی و گازی کمک
مالیکردوازاینطریقشرکتهایبسیارمهم
حوزهانرژیواشتغالدراینحوزه،برایمدت
زمان طوالنی ،حفظ شود».ناظران معتقدند
ترامپ تــاش می کند با تحریم کشورهای
تولیدکننده نفت از جمله روســیــه ،ایــران و
ونزوئال ،از عرضه جهانی نفت بکاهد و امکان
بقاینفتشیلرافراهمآورد.
▪نفتبرنتبهکمترینمیزان 19سالاخیر
سقوطکرد

اگرچه مازاد تقاضا در آمریکا به دالیل مختلف
بیشتر و آسیب پذیری شرکت های این کشور
نیز بیشتر است اما روند قیمت سایر شاخص
هاینفتینیزنزولیاست.شاخصنفتبرنت
اروپــا هم دیــروز طی دقایقی به زیر  17دالر
سقوط کرد که کمترین مقدار از سال 2001
تاکنون است .البته در ادامه با انتشار اخباری
مبنی بر حمایت دولت ها از بازار به باالی 20
دالر بازگشت .قیمت نفت  wtiآمریکا نیز بعد
از سقوط به زیر  10دالر در معامالت روز سه
شنبه  ،دیروز رشد کرد و به محدوده  15دالر
بازگشت.

افزایشقیمتخودروباوجودرکودبازار!
بازار خودرو در شرایطی در نخستین روز کاری
خود در سال جدید ،شنبه این هفته آغاز به کار
کرد که شاهد افزایش تا  10درصدی قیمت ها
نسبت به اسفند سال گذشته بود .اتفاقی که به
گفتهبرخیبراینخستینباردرسالهایاخیر
رخ داده و در سال های گذشته ،هیچ گاه قیمت
هادرفروردینواردیبهشترشدنداشتهاست.
آن گونه که خبرگزاری ایرنا به نقل از فعاالن بازار
نقل کرده ،علت افزایش قیمت ها در این روزها
فروش تعدادی خودرو به صورت کارتکسی از
سوی برخی نمایندگی های ایــران خــودرو به
افــرادی بود که در  18ماه اخیر در سامانه این
شرکتثبتنامنکردهبودند.بهعنوانمثال ،پژو
 ۲۰۶تیپ ۲که در آخرین روزهای سال گذشته
حدود ۱۰۲میلیونتومانقیمتداشت،ازسوی
ایننمایندگیهابین۱۱۶تا۱۲۰میلیونتومان
رویکاغذفروختهشدوهمینموضوعسببرشد
قیمتها در بازار شد .به گفته این فعاالن ،وقتی

اینواحدهابهنمایندگیازایرانخودرواقدامبه
فروش محصول کردند ،قیمت های فروش شان
به مبنای قیمتی تبدیل می شود و در این صورت
بدیهی است این قیمتها در بازار چند میلیون
تومانی باالتر باشد .این فروش ها که حدود دو
هفتهادامهیافتودریکیدوروزاخیرجلویآنها
گرفتهشد،منجربهافزایشحداقل ۱۰درصدی
قیمتهانسبتبهچندماهاخیرشد.بااینحال،
دو روز قبل ،مشاهدات از بازار خودرو نشان می
دادکهقیمت(محصوالتایرانخودرو)نسبتبه
 30فروردینماهافت 2تا 3درصدییافتهاست.
این گزارش پیش بینی می کند که با بازگشایی
مراکز شماره گذاری ،تداوم احتمالی عرضه از
سوی خودروسازان و نیز افت تقاضا  ،قیمت ها
منطقیترشود.
به گزارش خراسان ،این اتفاقات در شرایطی رخ
می دهد که سوال بزرگ مشتریان بازار خودرو،
تعیینقیمتخودرودرسالجدیداست.

فروشینداشتهباشدوباهمینفروش
ادامــه دهد و  ۴۰سال با حاشیه سود
 ۱۰۰درصد بفروشد ،باز هم به قیمت
ارزشامروزیخودنخواهدرسید.

خــواجــه نصیری ،بــا بــیــان ایــن که
شرکتهای زیــادی از ایــن نــوع در
بــازار سرمایه وجــود دارد ،افــزود:
اکنون در یک جامعه آماری متشکل
از  ۴۰۰شــرکــت در حـــدود ۹۰
شرکت با  P/Eبرابر  ۵۰وجود دارد
امــا وقتی تناسب ســود انتظاری و
فـــروش آن را بــررســی میکنیم
میبینیم که این شرکتها در سال
 ۲درصد سود دارند .به گفته خواجه
نصیری ،طبق بررسی صورت گرفته
تنها  ۱۰تا  ۲۰درصد شرکتهای
حاضر در بورس در سال  ۹۸با این
منطق که رشد قیمت سهام موجب
بهبود عملکرد شرکت ها می شود،
ارزنده ارزیابی شدهاند.

ناهماهنگی وزارت کار و بانک مرکزی  ،واریز یارانه یک
میلیونی را یک روز به تاخیر انداخت

وام یارانه ای یک میلیونی ،امروز و فردا شد!
در حالی که پیشتر وزیــر تعاون ،کــار و رفاه
اجتماعی از پرداخت وام یک میلیونی در روز
چهارشنبه خبر داده بود ،یک مقام آگاه بانک
مرکزیگفتکهاینوامروزپنجشنبهبهحساب
سرپرستان خانوار واریز می شود.به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،یک منبع آگاه در
بانکمرکزیدیروز بااشارهبهتناقضاتمطرح
شده در خصوص زمان واریز وام یک میلیون
تومانی به حساب یارانه بگیران ،اظهار کرد:
طبق هماهنگی های انجام شده با سازمان
هدفمند سازی یارانه ها ،وزارت تعاون ،کار و
رفاهاجتماعیوبانکمرکزی،فهرستافرادی
که مشمول دریافت وام یک میلیونی هستند

امروز (دیروز) به دست بانک مرکزی رسیده
است.ویافزود:قطع ًا واریزوانجامتراکنشها
برای پرداخت وام به حساب تعدادی که در
مرحله اول ثبت نام کرده اند ۳۱ (،فروردین
 ۲۴ )۹۹ساعتزمانالزمدارد.بنابراینقطعا
این وام فردا (امروز) واریز خواهد شد.
گفتنیاست؛دوروزقبل محمدشریعتمداری
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در حساب
کاربریتوئیترخودازپرداختوامیکمیلیونی
در روز گذشته خبر داده بود که با استعالم
های انجام شده مشخص شد که این وام امروز
پنج شنبه  ۴اردیبهشت به حساب سرپرستان
واریز می شود.

معاون شهردار تهران خبر داد:

طرحخانههای ۳۵متریرویمیزوزارتکشور
معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران از
ارســال طرح خانههای کوچک مقیاس (۳۵
متری) به وزارت کشور خبر داد و گفت :این
موضوعدرکارگروهویژهمسکندرحالبررسی
استومنتظرتصمیمنهاییهستیم.بهگزارش
خبرگزاریتسنیم،عبدالرضاگلپایگانیدرباره
خانه های کوچک مقیاس گفت :پیشنهاد این
طرح به وزارت کشور ارسال شده ،در کارگروه
ویــژه مسکن در حــال بررسی اســت و منتظر
تصمیم نهایی هستیم.وی افزود :طبق این
طرح به هر ساختمان اجــازه داده شده تا 20
درصد واحدهایش را کوچک مقیاس و حداکثر
 35متر بسازد.شایان ذکر است در ماههای
گذشته چندین بار موضوع ساخت واحدهای
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 20تا 35متریمطرحشدهکههربارنیزوزارت
راه و شهرسازی مخالفت خود را با این برنامه
اعالم کرده است .به عنوان مثال مهرماه سال
گذشته پیروز حناچی شهردار تهران از ارائه
طرحیبههیئتدولتخبردادهبود.طرحیکه
در قالب آن پیروز حناچی با استفاده از ظرفیت
انبوهسازان و برخی تخفیفات شهرداری به
دنبال ساخت واحدهای مسکونی  30متری
بــرای اسکان مــردم پایتخت اســت .وزیــر راه و
شهرسازیحدودیکماهبعدبهاینطرحچنین
واکنشینشانداد«:هیچبرنامهایبرایساخت
واحدهای مسکونی  30و  40متری در وزارت
راه و شهرسازی وجود ندارد و از چنین ایدهای
نیزحمایتنمیکنیم».

شاخص

یکنماازریسکوبازدهبورس
اگرچهبازدهیبورساینروزهابسیاریرامبهوتو
سرمایههایزیادیراراهیاینبازارکردهاستاما
بایدتوجهکردکهدربورسریسکوبازدهیتوامان
هستند .مثال چنان چه در تصویر فوق پیداست
شاخص کل در فاصله  13اسفند  98تا  10روز
بعد حدود 10درصد افت کرده است! اما بعد از آن
بیشاز 35درصدبازدهیدادهاست.بنابرایناگر
کسی 13اسفندوهمزمانباموجنزولیموقتوارد
بازاروبعدازتحملچندروزضررازبازارخارجشده،
احتماال 10درصدیابیشترضررکردهاست.اواخر
اسفندپارسالاینزمزمهکهرشدبورسپایانیافته،
فراگیرشدوبرخیرامتقاعدبهخروجازبازارسرمایه
کرد.بنابراین حتیدرهمینبازارسراسرصعودی
نیز ،ناآشنایی با مقدمات سرمایه گذاری از جمله
تعیین درست افق سرمایه گذاری و پایبندی به آن
ممکناستموجبضررتازهواردهاشود.

خبر

موافقت مشروط آلمان ،انگلیس و
فرانسه با وام کرونایی صندوق
بین المللی پول به ایران
هایکو ماس ،وزیر امور خارجه آلمان ،روز سهشنبه
دریکنشستخبریاعالمکردکهآلمان،فرانسه
و بریتانیا مخالف وام صندوق بینالمللی پول به
ایران برای مبارزه با همهگیری کرونا نیستند.
به گزارش رسانههای آلمانی ،او که روز سهشنبه،
دوم اردیبهشت ،سخن میگفت همچنین افزود:
به زودی تراکنشهای جدیدی از طریق کانال
مالی اینستکس برای رساندن اقالم کمکی به
ایــران برای مبارزه با شیوع بیشتر کرونا انجام
خواهد شد.صندوق بینالمللی پول هنوز در
حال بررسی درخواست ایران برای دریافت وام
پنج میلیارد دالری تامین اعتبار اضطراری است،
اما گزارشها حاکی است که آمریکا در نظر دارد
مانع از تصویب این وام در صندوق بینالمللی پول
شود.با این حال هایکو ماس که پس از گفتوگو
با وزیران خارجه لیختناشتاین ،لوکزامبورگ،
اتریش و سوئیس در نشست خبری خود سخن
میگفت ،اظهار کــرد« :در واقــع ،دولــت آلمان
درباره احتمال تأمین وام صندوق بینالمللی پول
به ایران برای مبارزه با بیماری کرونا و پیامدهای
آن نظر مثبتی دارد ،اما رأی نهایی دولت آلمان
بستگی به قالبی دارد که صندوق بینالمللی پول
و ایران بر سر آن به توافق برسند».
به گفته مــاس «صــنــدوق بینالمللی پــول باید
اطمینان حاصل کند که این پول برای غلبه بر
بحران کووید ۱۹-در ایــران صرف میشود نه
برای اهداف دیگر».

